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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 02          dne 13.01.2019                    OISM022001R 

 
 

Žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje  

"Podpora sportu" 

 

Důvodová zpráva 

Jihočeský Kraj vyhlásil 1. výzvu pro rok 2020 Dotačního programu zaměřeného na podporu 

sportu. Žádosti o dotace se mohou podávat do 17.01.2020. Program je rozdělen do sedmi 

opatření, přičemž žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost. Minimální 

požadovaná finanční spoluúčast žadatele u všech vybraných opatření je 20%. U obou těchto 

akcí si lze uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu. 

 

V rámci opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť – akce „Zateplení a výměna 

střešní krytiny na střeše fotbalových šaten v Milevsku“  (celková cena dle předběžné poptávky 

cca 880 tis. Kč bez DPH). 

Objekt šaten letního stadionu v Milevsku byl vybudován v 50. letech 20 stol. jako zázemí pro 

fotbalisty a atlety a také zde byl umístěn služební byt a zázemí pro správce sportoviště. Objekt 

je stále využíván ke stejnému účelu. 

Jedná se o jednopodlažní částečně podsklepený objekt. V posledních 3 letech se začaly 

v budově objevovat vlhká místa a při důkladnějším šetření bylo zjištěno, že do objektu 

prosakuje voda střešní krytinou. Stávající střešní krytina byla na objektu položena v roce 2003. 

Tehdy společně s prováděním nové střešní krytiny byl zateplen také nepochozí podhled 

skládanou minerální izolací v tl. 120 mm. V současné době je stav střešního pláště a izolace 

nevyhovující. Společně s výměnou střešního pláště budou vyměněny i hromosvody. 

U tohoto opatření je možné získat dotaci až do výše 800tis. Kč, maximálně však 80% ze 

způsobilých výdajů. Při získání dotace ve výši 704 tis. Kč by vlastní podíl města činil 176 tis. 

Kč bez DPH.  

 

V rámci opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí – akce „Vybavení pro 

volnočasové sportoviště v Milevsku“ (celková cena dle předběžné poptávky 161 tis. Kč bez 

DPH). V roce 2019 se na travnaté ploše v jihozápadním rohu městských sportovišť vybudovalo 

workoutové hřiště, které bylo již dlouho požadováno jak ze strany občanů, tak ze strany 

sportovců. Hřiště je využíváno jako volnočasové sportoviště pro širokou škálu obyvatelstva. 

Nyní na základě iniciace občanů, a to především těch v pokročilejším věku, pro které není 

workoutové bradlové hřiště příliš vhodné, vyvstala možnost vybudovat fit-park z různých 

cvičebních prvků, které jsou vhodné i pro seniory a slouží k protahování a posilování těla.  

Fit-park by byl umístěn v těsném sousedství workoutového hřiště, kde vzniká volnočasová 

relaxační a sportovní zóna. Doplněním prvků fit-parku zde najde vyžití široké spektrum 

obyvatelstva ve věku 5-99. 

U tohoto opatření je možné získat dotaci až do výše 100tis. Kč, maximálně však 80% ze 

způsobilých výdajů. Při získání dotace ve výši 100 tis. Kč by vlastní podíl města činil 61 tis. 

Kč bez DPH. 

 

Všechny ceny vychází z předběžného průzkumu trhu, jedná se tedy pouze o předpoklad. 

Konečný rozpočet bude upřesněn až po provedení výběrových řízení.  
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Finanční podpora poskytována z tohoto dotačního programu může naplnit kritéria veřejné 

podpory.  

___________________________________________________________________________ 

Zpracovatel: Bc. Diana Trubková, 13.01.2020 
 


